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Bűnmegelőzési szakemberek szerint a nyaralásos időszakban történik a legtöbb erőszakos behatolás a lakásokba

Nyáridőben gyakoribbak a rablások 

A nyaralási időszakban, az-
az júniusban, júliusban, au-
gusztusban és szeptember-

ben történik a legtöbb betörés a la-

kásokba – állítják a bűnmegelőzési 
szakemberek. A tolvajok biztos cél-
pontra mennek, leginkább pénzt és 
ékszereket tulajdonítanak el, na-

gyobb tárgyakat, például tévéké-
szülékeket, számítógépet nem visz-
nek el az utóbbi időben, magyaráz-
ta Manuela Ionescu alezredes, a 

Hargita Megyei Rendőr fel ügyelőség 
bűnmegelőzési osztályának koor-
dinátora. „Olyan eset is van, hogy 
a tolvaj benyit egy lakásba, amely-
nek nincs bezárva a bejárati ajtaja, 
és az előszobából elvisz tárgyakat, 
telefont, pénztárcát, cipőt, kabátot. 
De legtöbbször nem véletlenszerű-
en törnek be a tolvajok. Különböző 
módszerekkel információkat gyűj-
tenek, hogy ki az, aki nem tartóz-
kodik több ideig otthon és arról is, 
hogy ki tart otthon nagyobb pénz-
összeget, értéktárgyakat. Van, hogy 
megfelelő kulccsal nyitják ki a be-
járati ajtó zárját, de olyan esettel is 
találkoztunk, hogy pajszerrel, fe-
szítővassal volt felfeszítve a fémaj-
tó, sőt egy emeleten több is. Furcsa, 
hogy ezt a szomszédok nem hallot-
ták vagy nem merték hallani. Az a 
mentalitás, hogy nem érdekel, mi 
történik a szomszédban, senkinek 
sem jó. Mert ma a szomszéd lakás-
ba törnek be, holnap hozzád” – mu-
tatott rá a rendőrnő.

Hozzátette, azt is tudják már a 
kitanult betörők, hogy hol kell ke-
resni az értéktárgyakat, pénzeket: 
a szekrényben, matrac alatt, az-
az a „klasszikus” helyeken. Azért 
is művelik a betörésnek ezt a for-
máját, mert már tudják, hogyha a 
lakás tulajdonosa otthon van a tett 
elkövetésekor, az már rablótáma-
dásnak számít, nem lopásnak.

De mit tehetünk, hogy bizton-
ságban tudjuk a lakásunkat és ér-
téktárgyainkat, ha nyaralni me-
gyünk?

Az alezredes elmondta, ha te-
hetjük, szóljunk egy szomszéd-
nak, hogy néhány napig, hétig nem 
tartózkodunk otthon. Így tudni 
fogja, hogyha valami gyanús za-
jokat hall, akkor gond lehet. Ha 
épp mi vagyunk az a szomszéd 
és szokatlan zajokat hallunk, ne-
tán látjuk is, hogy ismeretlen ala-
kok próbálnak bejutni a szomszé-
dos lakásba, értesítsük a rendőr-

séget azonnal – de még véletlenül 
se menjünk ölre velük. Amennyi-
ben tömbházban lakunk, beszél-
jük meg a többi lakóval, hogy csak 
indokolt esetben engedjük be az 
idegeneket az épületbe. A kapute-
lefonok erre jó szűrők lehetnek, de 
sajnos a lakók gyakran engednek 
be olyanokat, akiket nem is ismer-
nek. Ne engedjünk be olyan „sze-
relőt” például, aki nem tudja iga-
zolni magát. Az olcsó portékával 
házalóknak se dőljünk be, lehet, 
hogy megkapunk valamit olcsón, 
vagy vásárolnak tőlünk néhány 
üres flakont, de ez éppen elég idő 
számukra, hogy felmérjék a tere-
pet. Ha csak néhány napra me-
gyünk is el, figyeljünk arra, hogy 
az ablakot ne hagyjuk nyitva, az 
ajtó legyen bezárva.

Fontos lenne az is, hogy a nya-
ralás idején ne töltsünk fel fotókat 
magunkról és a nyaralás helyszí-
néről a közösségi oldalakra, vár-
junk vele, amíg hazaértünk. „Azt 
szeretnénk tudatosítani a lakos-
ságban, hogy az otthon hagyott ja-
vaink kárt szenvedhetnek, ameny-
nyiben nem hozunk meg bizonyos 
óvintézkedéseket. Jó lenne, ha a 
lakók figyelnének egymásra, egy-
más lakására, és ha valami gyanú-
sat észlelnek, értesítsék a rendőr-
séget. Amennyiben valóban betö-
rés történt, ne fogjanak hozzá ta-
karítani, ne rakjanak rendet, hogy 
a nyomokat ne tüntessék el. Mi-
nél hamarabb értesítik a hatóságo-
kat, annál nagyobb az esélye, hogy 
nemcsak elkapják az elkövetőt, de 
a javaikat is visszakaphatják” – 
hívja fel a figyelmet az alezredes. 
Rámutatott, a tömbház elé felsze-
relt kamera sok esetben segíthetne 
az elkövetők azonosításában.

Ha a szomszédok egymásra fi-
gyelnek, jelentősen csökkentik a 
betörések kockázatát. 

Péter Beáta

Elmondja fűnek-fának, hogy nyaralni megy? Megörökíti a nyaralás szinte minden 

pillanatát, és rögtön közzé is teszi a közösségi oldalakon? Nem ajánlott. Inkább te-

gyen óvintézkedéseket, hogy lakását biztonságban tudhassa, amikor nem tartóz-

kodik hosszabb ideig otthon. És igen, a szomszéd néni is sokat segíthet ilyenkor.

Ajánlott védeni szemünket a folyamatos képernyőnézés káros hatásaitól
„A számítógép használata köz-
ben, a monitoron megjelenő nagy 
mennyiségű, gyorsan változó in-
formáció figyelése során sokkal 
kevesebbet pislogunk, mint álta-
lában, a normális 12-15 helyett 
akár 0-4-re is csökkenhet a per-
cenkénti pislogások száma. A pis-
logás nélküli hosszú másodper-
cek alatt pedig még az egészsé-
ges, jó minőségű könnyfilm mel-
lett is foltokban kiszárad a szem-
felszín, ami égő, szúró érzéssel jár 
és hosszú távon is rontja a látás- és 
életminőséget” – idézte a Dívány.
hu Argay Amandát, a budapes-
ti Péterfy Kórház-Rendelőintézet 
és Országos Traumatológiai Inté-
zet szemészeti osztályának orvo-
sát. Ha egész délelőtt számítógé-
pen dolgozunk, a munkaidő végé-
re a látás homályosabbá, gyengéb-
bé válik, és szemszárazság, szem-
fájdalom, fejfájás, kimerültség je-
lentkezhet. Ezeknek a tüneteknek 
az együttesét nevezik számítógé-
pes látási szindrómának. „A szem 
száradása következtében károsod-
hat a szemet borító hámfelszín is, 
fogékonyabbá válik a szemfelszíni 
fertőzésekre, ráadásul szemszá-
razság következtében akár sza-

ruhártya- és kötőhártya-gyulla-
dás is kialakulhat” – fűzte hoz-
zá. A szakember szerint a számí-
tógépes munkavégzés látást befo-
lyásoló tényezőinek optimalizálá-
sával enyhíthetünk a látásromlást 
előidéző káros hatásokon. Például 
azzal, hogy a monitort szemünktől 
kb. 50-70 cm távolságra, az egye-
nes nézővonaltól kb. 10-20 cm-rel 
lejjebb helyezzük el, elkerülhet-
jük a hunyorgást és a pislogások 
számának csökkenését is mérsé-
kelhetjük. „Érdemes modern folya-
dékkristályos monitorokat alkal-
mazni és a monitor fényerejénél 
gyengébb külső megvilágítás mel-
lett dolgozni, amely érinti a billen-
tyűzetet is, ugyanakkor kerülni 
kell a szem közvetlen megvilágí-
tását és a tükröződéseket. Prakti-
kus megoldás a szemüvegeken az 
úgynevezett antireflex bevonat és 
a műkönnycseppek használata is” 
– magyarázza dr. Argay Amanda. 
A szem kiszáradása és elfáradása 
elsősorban a normális gyakorisá-
gú (percenként 12-15) pislogással 
akadályozható meg, erre azonban 
nem könnyű tudatosan odafigyelni.

Kiss Judit

A tolvajok biztos célpontot keresnek, leginkább ékszereket és pénzt tulajdonítanak el a lakásokból

Ajánlatos legalább félméternyi távolságra elhelyezkedni a képernyőtől, hogy védjük a szemünket

forrás: 123rf.com




